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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:
„ Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w obiekcie krytej pływalni 

Wodny Raj w Swarzędz”

Na  podstawie  art.  92  ustawy  z   dnia  29  stycznia  2004  roku   Prawo   zamówień 
publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza zawiadamia o wyniku postępowania.
Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła: 

1. Wykluczyć wykonawcę: Stowarzyszenie Rekracyjno-Sportowe Delphinus Promotion 
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Macedońska 7 lok 9, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych - „Z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza sie Wykonawców, którzy nie wykazali  spełnienia  warunków udziału w 
postępowaniu”. 
Zamawiający w rozdziale 1 pkt 4.1 c) SIWZ wymagał od Wykonawców aby w celu 
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazali, że dysponują 
odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia:  dysponują  co  najmniej  6  osobami  posiadającymi  uprawnienia  w 
Stopniu Ratownika Wodnego Pływalni (wymagany warunek zmieniony pismem z 
dnia  25  listopada  2011r.  -  Wyjaśnienia  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia oraz zmiana terminu otwarcia ofert).  
Wykonawca wykazał w ofercie w załączniku nr 4 – Potencjał Kadrowy 6 osób, które 
posiadają uprawnienia ratownika wodnego. 
Zamawiający  wezwał  wykonawcę  pismem  z  dnia  8  grudnia  2011  roku  do 
uzupełnienia   dokumentów  w  terminie  do  12  grudnia  2011r.  w  wymaganym 
zakresie.  Wykonawca nie wykazał  spełnienia warunku w zakresie dysponowania 
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponowania co 
najmniej  6  osobami  posiadającymi  uprawnienia  w Stopniu  Ratownika  Wodnego 
Pływalni.
Wykonawca nie uzupełnił  w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów i 
oświadczeń a więc nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu.  
Ponad  to  na  podstawie  art.  46  ust.  4a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 
Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca  w 
odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów o 
których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika 
to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
W dniu 13 grudnia 2011r. Wykonawca złożył osobiście pismo, które to potwierdza 
brak złożenia  stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie  oraz  wyjaśnia 
przyczyny  zaistniałej  sytuacji  po  stronie  Wykonawcy.  Ponad  to  z  treści  pisma 
wynika,  że  Wykonawca  odnosi  się  do  nieaktualnego  warunku  udziału  w 
postępowaniu sprzed zmiany z dnia 25 listopada 2011r. - dysponują co najmniej 6 
osobami  posiadającymi  kwalifikacje  ratownika  WOPR, a  obowiązujący  warunek 
udziału w postępowaniu to:   dysponują co najmniej 6 osobami posiadającymi 
uprawnienia  w  Stopniu  Ratownika  Wodnego  Pływalni  co  potwierdza  zasadność 
wezwania do uzupełnień.

2. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Stowarzyszenie  Rekracyjno-Sportowe 
Delphinus  Promotion  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ul.  Macedońska  7  lok  9,  na 
podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  - 



"Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  Wykonawcę 
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia".

3. Pozostałą złożoną ofertę uznać za ważną i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena 
ofertowa 
brutto 

Suma 
punktów

1

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Wielkopolskiego
Zarząd w Poznaniu
ul. Al. Niepodległości 8A
61-875 Poznań

178250,00 zł 100,00 pkt

4. Komisja dokonuje wyboru oferty nr 1  jako ważnej – niepodlegającej odrzuceniu - 
i  najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia  kryterium  oceny  ofert  określonego  w 
Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  –  najniższej  ceny  (cena  oferty 
przetargowej nr 1 mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia publicznego). 

5. Celem  podpisania  umowy  Wykonawca,  którego  oferta  została  uznana  za 
najkorzystniejszą  winien  jest  zgłosić  się  w  dniu  22.12.2011  roku  do  siedziby 
Zamawiającego.

                                                         


